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NEPORIADOK OKOLO KONTAJNEROV
Skoro po každom víkende je okolo kontajnerov v meste veľký neporiadok. Nedalo by
sa s tým niečo urobiť?
Pracovníci mesta sa snažia udržiavať naše mesto v čistote. Dokonca navyše každú sobotu ráno počas celého leta pracovník mesta
ručne upratuje námestie od odpadkov, lebo
mladí ľudia posedávajú vonku a zanechajú po
sebe veľakrát spúšť.
K neporiadku okolo kontajnerov mi nezostáva nič iné iba povedať – žiaľbohu, máme
v meste mnohých obyvateľov veľmi lenivých a
pohodlných! Aj napriek tomu, že v našom meste sa nachádza zberný dvor, ktorý je otvorený
každý pracovný deň od 6. do 14. hodiny, aj napriek tomu, že Mesto Rajec navyše samostatne platí človeka v sobotu od 8.00 do 12.00 hod.
na zbernom dvore, aby tam ľudia mohli nosiť
nadrozmerné odpady, niektorí Rajčania sú takí „inteligentní“, že radšej to hodia pod svoje
okná ku kontajnerom, aby tak „skrášlili a skultúrnili prostredie, v ktorom žijú“. Nedajú si tú
námahu, aby nadrozmerné odpady, ktoré vyprodukovali, odviezli bezplatne do zberného
dvora. Mesto Rajec vďaka týmto hriešnikom,
týmto lenivým a nezodpovedným ľuďom, musí
v stredu celý deň a niekedy dokonca už od
utorka zbierať vyhodené nadrozmerné odpady a nosiť ich na náklady nás všetkých do
zberného dvora.
Takýto istý problém máme aj so stanovišťami na pokosenú trávu. Už sme na to niekoľkokrát upozorňovali. Ľudia sú takí pohodlní a
leniví, že aj napriek tomu, že máme Rajecké
kompostovisko, ktoré je otvorené každú sobotu od 9. do 13. hodiny, nie sú ochotní odviesť
vyprodukovaný biologicky rozložiteľný odpad
na kompostovisko a radšej konáre či odpad zo
záhrady, dokonca v plastových vreciach, nahádžu na tieto stanovištia! Každá práca stojí
finančné prostriedky, pretože ju niekto musí
urobiť. V prípade, že sa to bude opakovať, buď
zrušíme stojiská na pokosenú trávu, alebo stojiská ponecháme a ľudia budú hádzať pod svoje okná neporiadok, my odpad budeme vyvážať, ale potom budeme musieť poplatok za
komunálny odpad zdvihnúť zo 16 na 20 eur!
Foto: Šzá

NEPORIADOK PRI KONTAJNEROCH
NA JAVOROVEJ ULICI
Toto všetko je o vzájomnej výchove. Pokiaľ by sa ľudia medzi sebou navzájom upozornili, že toto tam nepatrí, choď si to vyviesť
na kompostovisko, alebo tento nadrozmerný
odpad nepatrí ku kontajneru, choď ho doniesť
do zberného dvora, nebol by okolo kontajnerov taký neporiadok. Lenže všetci majú určitú
apatiu, nikto sa do nikoho nestará, nikto nikoho na nič neupozorní a potom všetci len hun-
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drú aký máme neporiadok okolo kontajnerov,
či okolo stanovíšť na pokosenú trávu. A nie že
by sa navzájom vychovávali a upozorňovali.
Takže čo mám na to povedať? Čim ďalej, tým
horšie!
Všimla som si, že aj okolo kontajnerov na
triedený odpad je veľmi často neporiadok,
pretože sú často preplnené už po týždni od
ich vysypania. Neplánuje mesto riešiť tento problém zo Združením obcí Rajecká dolina, aby sa kontajnery vysýpali častejšie,
prípadne sa na niektoré miesta kontajnery
ešte pridali?
V našom meste máme veľký počet kontajnerov na sklo, na papier, na plasty či kov. V niektorých lokalitách sa zapĺňajú rýchlejšie,
v iných pomalšie. Máme vyčleneného jedného
pracovníka mesta, ktorý ich pravidelne každý
týždeň obíde. Pokiaľ vidí, že niektorý je už
plný, tak to nahlási a kontajner sa vyprázdni.
Áno, môže sa stať, že niektorý kontajner,
väčšinou na plasty alebo sklo, sa zaplní rýchlejšie. Je tu však jednoduché riešenie, treba
zavolať na mestský úrad, kde sa plný kontajner na triedený odpad nachádza a mestský
úrad zabezpečí jeho vysypanie. Ide predovšetkým o to, aby sme začali fungovali ako komunita a komunikovali navzájom a problémy
sa budú dať omnoho rýchlejšie odstrániť.

Na otázky odpovedá
Ing. Ján Rybárik, primátor mesta
príspevku z ministerstva školstva v obidvoch
telocvičniach zrekonštruovali vykurovanie a
vymenili radiátory za nové. V budúcnosti sa
chceme uchádzať aj o príspevok na rekonštrukciu malej telocvične.
Tretím, významným a úspešným projektom, bola rekonštrukcia hospodárskeho pavi-

Foto: archív MŠ Mudrochova
Budeme mať v Rajci Lidl,
alebo nie? Kedy sa už začnú práce na polyfunkčnom dome?
V minulom čísle sme informovali, že spoločnosť Lidl
má záujem prísť do Rajca.
Žiaľ, nastavila si také podmienky na parkovanie, že keby investor postavil aj poschodové parkovisko na ploche po bývalej pekárni, tak by
parkovacích miest bolo stále
málo. Lidl požaduje 120 parkovacích miest, čo investor
NOVÁ TRIEDA V MŠ MUDROCHOVA
nie je schopný splniť. Investor preto podlónu v Materskej škole na Mudrochovej ulici.
písal zmluvu so spoločnosťou
Všetky práce sa nám podarilo zrealizovať.
COOP Jednota, ktorá tu otvorí
Pre detičky vznikla nová trieda s novým
svoju prevádzku.
vybavením, dokonca sme zrekonštruovali aj
Predpokladám, že v sepkuchyňu.
tembri vyberie investor už aj
dodávateľa stavby a začnú sa
Po otvorení novej triedy bude už dostatok
rekonštrukčné práce. Počas
miest na umiestnenie detí v MŠ?
budúceho roka vznikne na ŠtúNašou povinnosťou je prijať do MŠ všetky
rovej ulici polyfunkčný dom
deti od troch rokov, čo sme aj splnili. Do MŠ
s obchodnou prevádzkou na
sme umiestnili aj deti, ktoré ešte nespĺňajú veprízemí a s mestskými nájomkovú hranicu, majú iba dva roky. Týmto kronými bytmi na poschodí.
kom vychádzame v ústrety rodičom, ktorí chcú
ísť do zamestnania a ich dieťa ešte nedovŕšilo
Dokončili sa už rekonštruktri roky. Môžu ho umiestniť do materskej školy
cie škôl v našom meste?
a nemusia s ním zostať doma.
Áno, všetky rekonštrukcie sa už dokončili.
Veľkú telocvičňu v Základnej škole na LipoUž som spomínal, že máme naplánovanú
vej ulici ešte čaká druhý septembrový týždeň
aj nadstavbu v materskej škole. Čakáme na
rekonštrukcia celej podlahy a telocvičňa bude
zverejnenie výzvy, aby sme sa mohli uchádzať
už dokončená (má nový obvodový plášť a streo finančné prostriedky na nadstavbu, kde by
chu). Boli sme úspešní aj v získaní finančných
vznikli priestory pre ďalšie triedy.
prostriedkov na rekonštrukciu kúrenia. Popri
rekonštrukcii telocvične sme prostredníctvom
Za rozhovor ďakuje Šzá
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REKONŠTRUKCIA MATERSKEJ ŠKOLY UKONČENÁ
ly, stoličky, postele, edukačný
materiál a pod. Celý projekt
sa realizoval počas júna a
júla 2016.

Mesto Rajec sa v roku 2015 s projektom
Rekonštrukcia hospodárskeho pavilónu MŠ
Mudrochova v Rajci za účelom vytvorenia jednej novej triedy zapojilo do grantového systému Ministerstva školstva, vedy, výskumu a
športu SR, pomocou ktorého plánovalo zrekonštruovať hospodársky pavilón Materskej
školy na Mudrochovej ulici. S projektom bolo
Mesto Rajec úspešné a dotáciu získalo.

Veríme, že nová trieda
spolu s vybavením prinesie
radosť deťom, zamestnancom školy aj rodičom.
Ing. Lucia Rybárová,
MsÚ Rajec
3x foto: MsÚ

Poskytnutá dotácia z ministerstva školstva
na rozšírenie kapacít materskej školy umož-

nila vytvoriť jednu novú triedu pre 13 detí vrátane pridružených miestností. Z poskytnutej
dotácie sa zakúpilo aj interiérové vybavenie
pre novú triedu. Celková výška poskytnutej
dotácie bola 61 000 eur, z toho na bežné výdavky išla suma 6 000 eur, na kapitálové výdavky 55 000 eur. Spoluúčasť mesta predstavovala 5 %. Z dotácie na bežné výdavky sa
zakúpilo zariadenie novej triedy – skrinky, sto-

Foto: MsÚ

TELOCVIČŇA V NOVOM ŠATE
V roku 2016 podpísalo Mesto Rajec zmluvu s Environmentálnym
fondom o poskytnutí podpory formou dotácie. Poskytnutá dotácia sa
použila na realizáciu projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy
telocvične ZŠ Lipová Rajec. Výška schválenej dotácie predstavovala
180 475 eur, pričom spoluúčasť mesta bola vo výške 5 %. Projekt sa
realizoval v máji až júli 2016.
Finančné prostriedky získané z dotácie boli použité na rekonštrukciu obvodového plášťa a strešného plášťa. Nový obvodový plášť je
sendvičový, odvetraný. Nová strecha pozostáva z drevenej nosnej konštrukcie, ktorá je zakotvená o pôvodné oceľové väzníky a zo strešnej
krytiny. Pôvodné murované konštrukcie sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Realizovala sa výmena pôvodných okenných
konštrukcií a vstupných zasklených dverí novými.
Realizácia projektu zlepšila celkový technický stav budovy, ktorá je
využívaná na rôzne, nielen telovýchovné aktivity. Došlo k výraznému
zlepšeniu hygienických a estetických podmienok v objekte telocvične.
Významný je predovšetkým environmentálny aspekt, predpokladá sa
výrazné zníženie spotrebovaného paliva, teda zníženie energetickej
náročnosti, ktorá úzko súvisí aj s finančnými úsporami. Keďže budova
telocvične je spojená s budovou základnej školy a gymnázia, kotolňa pri
základnej škole vykuruje všetky uvedené objekty, a práve budova telocvične predstavovala výraznú záťaž v oblasti náročnosti na vykurovanie, pretože z technického ani energetického hľadiska už nebola v uspokojujúcom stave. Realizáciou projektu sa teda významne prispelo
k zníženiu energetickej náročnosti budovy.
V budúcnosti sa plánuje druhá etapa zatepľovania tzv. malej telocvične rovnako s podporu Environmentálneho fondu.
Ing. Lucia Rybárová, MsÚ Rajec

OBE TELOCVIČNE MAJÚ AJ NOVÉ KÚRENIE
Prostredníctvom rozvojového projektu Rekonštrukcia ústredného
kúrenia a vykurovacích telies v telocvični Základnej školy, Lipová 2,
Rajec Mesto Rajec v roku 2016 žiadalo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR o poskytnutie finančných prostriedkov na rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies telocviční ZŠ Lipová
v Rajci. V žiadosti bolo úspešné a poskytnutá podpora predstavovala
25 000 eur, spoluúčasť mesta bola vo výške 10 690,92 eur. Rekonštrukcia sa realizovala v máji až júli 2016.
Poskytnuté finančné prostriedky umožnili mestu Rajec odstrániť zlý
stav kúrenia v telocvičniach. Rekonštrukcia kúrenia sa realizovala v čase, kedy prebiehala aj čiastočná rekonštrukcia budovy tzv. veľkej telocvične, konkrétne zateplenie obvodového plášťa telocvične zo schválených prostriedkov dotácie z Environmentálneho fondu. Realizácia rekonštrukcie ústredného vykurovania a vykurovacích telies v nadväznosti na zateplenie obvodového plášťa telocvične predpokladá výrazné
zníženie energetickej náročnosti celej budovy.

Z hľadiska využitia oboch telocviční jej užívateľmi, ktorými sú prioritne žiaci a učitelia Základnej školy Lipová v Rajci, Gymnázia v Rajci (nedisponuje vlastnou telocvičňou), ale i účastníci krúžkových a iných
voľnočasových športových i nešportových aktivít realizovaných v priestoroch telocvične, došlo ku skvalitneniu využívania priestorov, ktoré sú
na jednej strane nové, modernejšie (obvodový plášť), na druhej strane
i z hľadiska tepelných podmienok príjemnejšie.
Ing. Lucia Rybárová, MsÚ Rajec
1x foto: MsÚ
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ZNIŽOVANIE VZNIKU ODPADOV
Naša spotrebne zameraná spoločnosť vyhadzuje stále viac vecí,
ktoré používa stále kratšie. Následkom je neustály rast mnohých druhov
odpadov, napríklad komunálnych. To spôsobuje dvojnásobné škody:
mrhanie obmedzenými prírodnými zdrojmi pre výrobu nových výrobkov
a znečisťovanie prostredia odpadmi. Zásoby dnes kľúčovej suroviny ropy (pohonné látky, plasty...) sa odhadujú len na niekoľko desiatok rokov.
Plytvaním a zahadzovaním papiera do zmiešaného odpadu vyhodíme
na Slovensku cca 3000 hektárov lesa ročne. Nadmerná ťažba surovín
ohrozuje budúce generácie a poškodzuje vzácne ekosystémy. Za krátko potom produkty vyrobené z prírodných zdrojov vyhadzujeme ako odpad, zväčša stále na skládky či do spaľovní. Z nelegálnych skládok unikajú toxické látky do pôdy, vôd, ovzdušia. Ani riadené skládky a spaľovne nie sú úplne neškodné – stále spôsobujú isté negatíva pre životné
prostredie. Najlepší odpad je ten, ktorý vôbec nevznikne! Nevzniká
žiadne znečistenie a nemáme náklady na ďalšie nakladanie s ním.
Znižovanie vzniku odpadov nezahŕňa recykláciu. Tá recykluje už
vzniknutý odpad. Znížiť vznik odpadov znamená predísť alebo obmedziť ich vznik či škodlivosť už pri zdroji.
Znižovanie vzniku odpadov
môžeme na rôznych úrovniach
V obciach, v priemysle a u nás
občanov: znižovať množstvo odpadov = konať tak, aby sme odpad vôbec nevytvorili = šetriť
prírodné zdroje a naše peňaženky.
Už aj samotný proces recyklácie prináša so sebou zaťaženie
prostredia, preto samotná recyklácia nestačí. Najlepší odpad je ten,
ktorý vôbec nevznikne, preto by
sme sa mali snažiť zamedziť jeho
vznik už pri samotnom zdroji. Prevencia, čiže znižovanie vzniku a
škodlivosti odpadov nie je len vecou občanov, ale aj vecou rôznych
firiem a priemyslu, inštitúcií, obcí... Prevencia zahŕňa dva spôsoby:
1. predchádzanie vzniku odpadov a ich škodlivosti, 2. obmedzovanie
množstva a toxicity produkovaného odpadu.
Čo môžeme urobiť my, aby sme znížili vznik odpadov
- Premýšľajme už pred nákupom, koľko odpadu následne vznikne z
nášho nákupu a či ho vôbec vieme nejako využiť alebo odovzdať na
recykláciu.
- Kupujme len výrobky, ktoré skutočne potrebujeme a ktoré sú trvanlivé
a dajú sa opraviť. Menej je niekedy viac.
- Vyhýbajme sa jednorazovým obalom a zbytočne baleným potravinám
(napr. chlieb, pečivo, ovocie, zelenina...). Pokiaľ je to len trochu možné
pokúsme sa znížiť spotrebu výrobkov balených v hliníkových plechovkách, viacvrstvových obaloch, PET fľašiach.
- Pri nákupoch odmietajme rozdávané igelitové tašky, vrecúška a používajme radšej vlastnú trvácnu tašku.
- Uprednostňujme miestne výrobky, potraviny a nákupy na tržniciach
pred hypermarketmi (napr. zelenina, ovocie). Pri preprave na krátke
vzdialenosti nie je potrebných veľa obalov.

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO RAJEC
ĎAKUJE
Lumírovi Kardošovi
za výstavu Z TVORBY RAJECKÝCH RODÁKOV
1

a
Jánovi Fabanovi, Ignácovi Michelovi,
Michalovi Rybárikovi, Jaroslavovi Kardošovi
za výstavu REZBÁRSTVO V RAJCI

- Využívajme bezobalovú distribúciu – nákup čistiacich prostriedkov,
kozmetiky, sirupov do nami prinesených obalov.
- Uprednostňujme väčšie balenia výrobkov a koncentráty.
- Vyhýbajme sa materiálom, ktoré spôsobujú problémy životnému prostrediu a zdraviu ľudí – napr. polyvinylchlorid (značenie: PVC, vinyl, V,
číslo 3) – sú z neho vyrobené niektoré obaly, podlahové krytiny, plastové okná...
- Pri maľovaní uprednostnime vodou riediteľné farby pred syntetickými.
Ich používanie výrazne prispieva k redukcii emisií organických rozpúšťadiel do ovzdušia.
- Nepoužívajme agresívne čistiace prostriedky napr. s obsahom chlóru... Použime radšej ocot alebo sódu bikarbónu, ktoré sú šetrnejšie pre
životné prostredie (1 čajová lyžička octu do litra vody – vhodné na
čistenie okien). Uprednostňujme výrobky od spoločností, ktorých produkty a výrobné postupy sú šetrnejšie k životnému prostrediu.
- Využívajme viac knižnice, požičovne, práčovne, požičovne áut namiesto kupovania nových výrobkov.
- Označme si schránku nápisom Nevhadzujte reklamy, predídeme tak
zbytočným odpadom z nepotrebných letákov.
- Pokiaľ máme k dispozícii počítač
a prístup na internet, môžeme redukovať množstvo použitého papiera posielaním dokumentov
elektronickou formou. Skladujme/opravujme informácie priamo
v počítači a v prípade tlače používajme obojstrannú tlač.
- Používajme perá, ktoré sa dajú
naplniť atramentom alebo umožňujú vymeniť náplň.
- Kupujme radšej kvalitnejšie výrobky, ktoré majú dlhšiu životnosť
a dajú sa opraviť, v porovnaní
s lacnými výrobkami na jedno
použitie.
- Opravujme a renovujme pokazené veci ako šaty, topánky, elektroniku
alebo nábytok.
- Uprednostňujme nápoje balené vo vratných obaloch.
- Používajme nabíjateľné batérie (monočlánky), predídeme tak zbytočným nebezpečným odpadom (ťažké kovy).
- Ak niektoré šaty, topánky a hračky nepotrebujeme, darujme ich charite.
- Nakupujme čo najviac v second handoch, bazároch, antikvariátoch.
- Ak máme malé deti, používajme bavlnené plienky namiesto jednorazových.
- Opätovne používajme obálky (stačí prelepiť adresy), kancelársky papier, dokumenty tlačme obojstranne.
- Plastové vrecúška a tašky opätovne používajme.
- Ak v našom zamestnaní, škole, bufete používajú jednorazový riad,
utierky, požiadajme o ich nahradenie opätovne použiteľnými.
- Ak máme možnosť kompostovať biologicky rozložiteľný odpad, pri balení potravín uprednostnime radšej papierové obaly (vrecká a baliaci
papier) pred plastovými. Takto znečistené obaly (od oleja a pod.) môžeme následne umiestniť do kompostu.
Zdroj: Priatelia Zeme – SPZ
Spracoval: MsÚ Rajec
1x ilustračné foto: internet
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LETO BOHATÉ NA PODUJATIA
Rajecké kultúrne leto začalo už v júni viacerými podujatiami. Dvojdňový gospelový festival Heaven vystriedali Rajecké ladislavské
hody, ktoré začali Koncertom populárnej hudby ZUŠ Rajec, pokračovali Farmárskym dňom
a ukončilo ich Rajecké hodovanie. O týchto
podujatiach sme písali v predchádzajúcom
čísle.

starosti. O pol jednej vystúpil folklórny súbor
Drevár, ktorý nám predstavil tance, piesne a

Kultúrne podujatia v meste pokračovali
8. ročníkom RAJROCKFESTU (8. júla) na futbalovom štadióne. V rámci rajeckého rockového festivalu vystúpili skupiny Farizeo, Whitty
Joe, Zlesapočujem a Slobodná Európa. Niekoľkohodinové podujatie plné výbornej rockovej hudby prilákalo množstvo divákov.
Počas ďalších letných dní sme pokračovali koncertom obľúbenej hudobnej skupiny
KORTINA (17. júla). Pretože bolo veľmi
nepriaznivé počasie (celodenný dážď) boli
sme nútení koncert presunúť do kultúrneho
domu. Ani to však nezabránilo stovkám divákov, aby si prišli vypočuť túto známu kapelu.

Mestská knižnica pri Mestskom kultúrnom
stredisku Rajec pripravila pre deti počas tohtoročného leta podujatie LETO S KNIHOU. Po
tri júlové stredy sa deti zišli v čase od 16. do 18.
hodiny v mestskej knižnici, aby sa ponorili do
sveta rozprávok. 13. júla putovali s Pavlom
Dobšinským a spoznávali jeho rozprávky. Nakoniec si vytvorili rozprávkovú záložku do knihy. 20. júla sa zoznámili s veršovanými rozprávkami. Neskôr sa popasovali s napísaním
vlastnej veršovanej rozprávky, ktorú si nakoniec s pomocou bábkového divadla aj zahrali.
27. júla na deti čakali rozprávky zo sveta zvierat, ktoré potešili každého, kto má rád zvieratká. Deti si vyskúšali či im je známa reč tela
zvierat, skúsili uloviť rybičku z rybníka a nakoniec si samé zhotovili svoju vlastnú rybku
z drôtu. Popoludnia s knihou deťom ukázali,
ako sa môžu knihami inšpirovať a spríjemniť si
voľný čas.
Už niekoľko rokov patrí k Rajeckému kultúrnemu letu neodmysliteľný VEĽKÝ RAJECKÝ DEŇ, súčasťou ktorého je Rajecký jarmok
a Rajecký maratón. Druhá augustová sobota
(13. augusta) bola opäť plná hudby, spevu a
tanca. V priestore štartu nám o 8. hodine predviedli svoje defilé úspešné mažoretky Kordovánky, o 9. hodine odštartoval Rajecký maratón. O desiatej nás zabavili Otto Weiter a Andrea Fischer v estrádnom programe Zahoď

kroje z viacerých kútov Slovenska. O 14. hodine boli slávnostne vyhlásení a ocenení maratónski športovci. O 15.30
hod. už pódium patrilo
KORTINA
kapele Chiki Liki Tu-A,
ktorú vystriedal výborný
HEX, speváčka Sima
Martausová so skupinou
a domáca skupina Farizeo. Od 23. hodiny pokračoval Veľký rajecký deň
až do tretej hodiny rannej
tanečnou zábavou pod
hviezdami so skupinou
ABC Dance.

vali Mesto Rajec, Mestské kultúrne stredisko
Rajec a Základná organizácia Slovenského
zväzu protifašistických bojovníkov v Rajci
v piatok 26. augusta SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ spojenú s kladením vencov k pamätníku Slovenského národného povstania na námestí
HEX
v Rajci. Krátkym príhovorom, v ktorom zdôraznil
dôležitosť pripomínania
si takýchto historických
udalostí, sa zúčastneným
prihovoril prednosta mestského úradu Ing. Ján Jasenovec, PhD. – „72 rokov predstavuje v živote
človeka významný úsek.
Z pohľadu dejín je to len
krátka etapa. Človek prirodzene zabúda, ale nielen z pohľadu dejín by nemal zabúdať na tento významný míľnik nášho národa. Sme síce početne
malým národom, no veľký
tým, čo sme dokázali v prejave odporu voči
násiliu počas 2. svetovej vojny. V augustových
časoch roku 1944 sa ukázala vôľa skutočného
človečenstva a odporu voči fašizmu. So zbraňou v ruke a voči presile dokázali sa vzoprieť
desiatky tisíc našich predkov, ako aj zahraničných účastníkov. I napriek ťažkej situácií bol to
prejav odvahy a hrdinstva zvádzať boje s dobre vycvičenými a vyzbrojenými jednotkami.
Nesmierne utrpenie, ktoré museli podstúpiť
obrancovia obsadeného územia je v dnešnej
dobe ťažko predstaviteľné. O to viac si právom
účastníci SNP zaslúžia úctu a uznanie za ich
snahu o dosiahnutie slobody pre nich a budúce generácie...“ Po príhovore spoločne s členmi SZ PB v Rajci položili vence k pamätníku
SNP a krátkou tichou spomienkou si uctili všetkých padlých.

V auguste na nás čakal aj tretí ročník výstavy
krížencov a psíkov bez
preukazu pôvodu RAJECKÝ KRÁSAVEC.
Aj keď sa prázdniny skončili Mestské kulV sobotu 27. augusta na preplnenom námestí
túrne stredisko Rajec s organizovaním kulsúťažili štvornohí miláčikovia a ich majitelia.
túrnych podujatí nekončí. Najbližšie nás čaká
Námestie doslova zaplnili malí a veľkí majitelia
ďalší ročník RAJECKÉHO PIVNÉHO FESpsíkov s rodinnými príslušTIVALU, ktorý sa od piatka
níkmi a množstvo divákov,
9. septembra do nedele 18. sektorí majú radi psíkov. Súťaptembra uskutoční priamo
že sa zúčastnilo viac ako
v Rajeckej pivárni na Nádraždvesto psov rôznych plenej ulici – počas víkendov nás
mien v sedemnástich katečaká bohatý kultúrny program
góriách. Centrom diania bol
a ochutnávka desiatich pivpriestor pre súťažiacich pri
ných špeciálov (Pivovar Siradnici s prísnou porotou
meon uvaril originálne festiva(Ivana Kakašová a Andrea
lové pivo pre Rajeckú piváreň,
Adamčiaková), v ktorom
od 9. do 11. septembra sa bupsíky absolvovali jednotlivé
de čapovať aj tankové pivo
súťaže. Na námestí bolo
z Plzne, a samozrejme, v pomnožstvo stánkov, kde si
nuke bude aj pivo z Mníchovmohli návštevníci zajesť či
ského Oktoberfestu). Nezadoplniť si pitný režim. Majibudnite, začíname v piatok
teľov psíkov potešili aj stán9. septembra v Rajeckej piRAJECKÝ KRÁSAVEC 2016
ky s rôznymi chovateľskými
várni!
potrebami. Okrem ocenení
Mestské kultúrne stredisko Rajec ďakuje
v 15 súťažných kategóriách sa udeľovala aj
Cena poroty a Cena divákov. V každej kategóvšetkým sponzorom, ktorí akýmkoľvek
rii bolo ocenených prvých päť psíkov a ani tí,
spôsobom podporili kultúrne podujatia
ktorí nezískali žiadne ocenenie neodišli na
počas Rajeckého kultúrneho leta 2016.
prázdno.
Pri príležitosti 72. výročia SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA zorganizo-

Z. Ščasná, MsKS Rajec
2x foto: E. Pekná,
1x foto: S. Kalma
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OTVORENÝ LIST PRIMÁTOROVI MESTA RAJEC
Vážený pán primátor Ing. Ján Rybárik!
My, učitelia a nepedagogickí zamestnanci Základnej umeleckej školy Rajec, ul. 1. mája 412/1, reagujeme na článok uverejnený v Žilinskom večerníku dňa 6.9.2016, kde sú spochybňované
kvalifikačné predpoklady riadne zvoleného riaditeľa ZUŠ Rajec
pána PaedDr. Mariána Remeniusa a je dehonestovaná práca učiteľov zo strany neúspešnej kandidátky na riaditeľku ZUŠ Rajec
PaedDr. Evy Kyškovej, na podnet ktorej článok uverejnil šéfredaktor Žilinského večerníka Michal Filek.
Nesúhlasíme s tvrdeniami uverejnenými v článku „Vedie riaditeľ ZUŠ školu nezákonne?“, ktorý uverejnil p. redaktor Michal
Filek.
Článok uvádza, že riaditeľ školy je do svojej funkcie menovaný
primátorom mesta Ing. Jánom Rybárikom nezákonne. Naše vysvetlenie: „Na základe žiadosti Okresného úradu odboru školstva v Žiline
23. júna 2016 vydal Mgr. Ľuboslav Drga stanovisko, že pán PaedDr.
Marián Remenius spĺňa kvalifikačné predpoklady na prácu riaditeľa
ZUŠ v súlade s vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 437/2009 Z. z.
Na základe tohto stanoviska bol radou školy pozvaný do výberového

konania na funkciu riaditeľa školy. Vo výberovom konaní p. riaditeľ uspel pomerom hlasov 7:3. Zástupcovia rodičov v Rade školy sa rozhodli kvalifikačnú spôsobilosť riaditeľa školy spochybniť. Nemáme vedomosť o tom, že by náš p. riaditeľ konal v náš neprospech a neprospech rodičov, ba práve naopak.“
Desať rokov kvalifikačnú spôsobilosť p. riaditeľa nikto nespochybnil a škola pod jeho vedením zaznamenala veľký rozkvet a nebývalé úspechy našich žiakov v celoslovenskom a medzinárodnom meradle. Ako jediná škola na Slovensku sme sa vyprofilovali v interpretácii súčasnej slovenskej hudby. Organizujeme medzinárodnú súťaž
Rajecká hudobná jar, ktorá je dielom p. riaditeľa a nadviazala na regionálnu nesúťažnú Prehliadku slovenskej hudobnej tvorby pre deti a
mládež. Podľa názoru našej kolegyne PaedDr. Evy Kyškovej je škola
v úpadku a riaditeľ uplatňuje nezdravé mocenské praktiky. S týmto
tvrdením hlboko nesúhlasíme. Spomínaný článok vnímame ako hrubé osočovanie a ohováranie nás pedagógov a p. riaditeľa.
Vážený pán primátor, prácu nášho pána riaditeľa si veľmi vážime
a nenecháme sa znechutiť neprajníkmi našej školy!
Pod vyjadrenie sa podpísalo: 22 zamestnancov
Základnej umeleckej školy v Rajci z celkového počtu 26

SÚKROMNÉ CENTRUM ŠPECIÁLNO-PEDAGOGICKÉHO PORADENSTVA V RAJCI
PONUKA ČINNOSTI PRE ŠK. ROK 2016/2017
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Rajci pripravilo i pre nový
školský rok 2016/2017 zaujímavú ponuku pre
rodičov a ich detičky. Odborný tím tvorí psychológ, logopéd, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník a sociálny pedagóg.
V rámci ambulantnej činnosti zabezpečujeme komplexnú odbornú psychologickú, špeciálno-pedagogickú ako aj logopedickú diagnostiku. Medzi ďalšie služby, ktoré ponúkame patrí
napr. terapia (psychologická, špeciálno-pedagogická, logopedická), individuálna psychoterapia (napr. terapia hrou) a odborné poradenstvo.
Skupinová činnosť sa venuje práci so žiakmi
navštevujúcimi materské a základné školy. Pre
tento školský rok poradňa pripravila nasledovnú
zaujímavú ponuku programov:
Programy pre MŠ
POSLÚCHAJ MA JAZÝČEK: cieľom programu je hravou formou posilniť svaly tváre, pier
a jazyka (potrebné pri vyvodzovaní správnej
výslovnosti), stimulovať verbálnu praxiu (koordináciu presných pohybov artikulačných orgánov), poukázať na správny spôsob dýchania
(zamedziť plytkému dýchaniu) a rozvíjať výslovnosť hlások materinského jazyka. Deti obdržia
pracovný zošit, ktorý ich bude sprevádzať počas
všetkých stretnutí. Poslúži aj ako pomôcka rodičom, ktorí môžu v domácom prostredí pokračovať v práci s dieťaťom.
V KRAJINE SLOV: cieľom programu je umožniť rozvíjať reč u detí, ktoré rozprávajú málo,
posilniť porozumenie hovorenej reči, upraviť nesprávnu a nepresnú výslovnosť hlások materinského jazyka a zlepšiť porozumenie detských
kníh a príbehov. Deti obdržia pracovný zošit.
VYKROČME SPRÁVNE DO ŠKOLY!
(predškolský prípravný kurz): cieľom programu
je odhaliť problematické oblasti ovplyvňujúce
priaznivé osvojovanie si schopnosti čítať a písať. Prostredníctvom individuálnej práce umožňuje zistiť silné a slabé stránky dieťaťa pred
vstupom do školy. Na ich posilnenie využíva fo-
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nematické uvedomovanie, vizuálnu diferenciáciu, porozumenie reči, matematické predstavy,
grafomotoriku, pamäť a gramatický cit.
Programy pre ZŠ
HRA SO SLOVAMI (žiaci 1. ročníka základnej školy): cieľom programu je zefektívniť a stimulovať procesy fonematickej diferenciácie
(sluchového rozlišovania) a fonologického uvedomovania. Žiaci sa naučia pracovať so slovami, členiť ich na slabiky a hlásky, ako aj spájať
hlásky do slov. Počas programu nadobudnú základné zručnosti, ktoré im budú nápomocné pri
osvojovaní si čítania.
POZORNE ČÍTAM A PÍŠEM – depistáž (odporúčame pre 2.-5. roč.): cieľom je včasné vyhľadávanie a predchádzanie vývinových porúch
učenia a pozornosti, identifikovanie silných a
slabých stránok žiakov s cieľom nájsť efektívne
kroky k eliminácii možných ťažkostí v učení spojených s narastajúcimi školskými požiadavkami.
JEDNOU NOHOU NA ZEMI, DRUHOU
V KRAJINE SNOV – tréning pozornosti (odporúčame pre 3.-4. roč.): cieľom je včasné vyhľadávanie a predchádzanie vývinových porúch
pozornosti a pracovného tempa. Súčasťou programu je tréning pozornosti žiakov, zacielený na
zlepšenie koncentrácie pozornosti na vyučovaní. Oslabenia pozornosti v škole vedú k zníženým výkonom v učení, čo má za následok stratu
motivácie učiť sa, nechuť chodiť do školy, dieťa
sa tak stáva chronicky neúspešným žiakom.
TAJOMSTVO KNÍH – čítanie s porozumením (4. ročník): cieľom programu je naučiť žiaka
vyhľadávať podstatné informácie v texte. Prostredníctvom skupinovej práce rozvíjať u žiakov
čitateľské zručnosti, prácu s textom a pochopenie jeho významu.
NA UČENIE S FILIPOM – efektívne učenie
(odporúčame pre 5.-9. roč.): cieľom programu je
skvalitniť proces učenia žiaka – cez poznanie
osobného štýlu učenia, porozumieť a naučiť sa
stratégie efektívneho učenia a nadobúdania poznatkov ako prevencia preťaženia z mechanic-

kého učenia a rozvoja porúch v oblasti učenia.
MYSLÍŠ, MYSLÍM, MYSLÍME – neurobehaviorálny prístup k vývinu mozgu (odporúčame
pre 5.-9. roč.): cieľom je stimulovanie vývinu detí
prostredníctvom zážitkových metód, učiť deti,
aby lepšie rozpoznávali svoje silné a slabé stránky, identifikovanie nesprávnych učebných návykov a nadobúdanie efektívnych inovatívnych
metód učenia a spôsobov prijímania informácií.
LET´S MAKE ENGLISH SPECIAL – iný prístup k učeniu cudzích jazykov (odporúčame pre
6.-9. roč.): cieľom programu je stimulovať sebapoznanie, komunikáciu a vytváranie sociálnych
vzťahov v triede, posilniť motiváciu žiakov a súčasne ukázať „iný“ spôsob učenia cudzích jazykov a možnosti prekonávania ťažkosti s ich osvojovaním u žiakov so špecifickými potrebami.
POZNÁŠ MA? – sociálna klíma v triede (odporúčame pre 5.-9. roč.): cieľom programu je
zmapovanie sociálnej klímy v triede, zlepšenie
vzťahov v skupine, rozvoj sociálnych, komunikačných zručností a rozvoj emocionálnej inteligencie žiakov. Podnázov programu Poznáš
ma? zahŕňa jeden z cieľov programu, a to aby sa
žiaci dozvedeli nové informácie o svojich spolužiakoch, ale i o sebe samých.
PROFESIJNÁ ORIENTÁCIA (odporúčame
pre 8. roč.): cieľom programu je eliminovať riziko
nesprávneho výberu profesijnej orientácie,
a tým zamedziť rozvoju vývinových či emočných
ťažkostí, zmapovanie silných a slabých stránok
u žiakov.
Ponúkané skupinové programy, ako aj odborná psychologická, špeciálno-pedagogická a
logopedická diagnostika sú bezplatné. Výnimkou je program Profesijná orientácia, kde je administratívny poplatok za test vo výške 2 eurá na
žiaka.
Lektorkami skupinových programov sú odborní pracovníci SCŠPP. V prípade záujmu
o niektorú z ponúkaných aktivít nás môžete kontaktovať na tel. č. 0908 145 622.
Mgr. Zuzana Bieliková, SCŠPP Rajec
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ŠPORTOVÉ ÚSPECHY ŽIAKOV ZŠ LIPOVÁ

VYBÍJANÁ MLADŠÍCH ŽIAČOK 2016

I keď nový školský rok 2016/2017 je už realitou, žiaci Základnej
školy na Lipovej ulici v Rajci dosiahli aj v minulom školskom roku celý
rad výborných športových výsledkov na rôznych úrovniach. Dovolili
sme si urobiť malý sumár, ktorý je dôkazom, že naša škola žije i športom.
COCA-COLA Cup, Súľov (29.9.2015): v krásnom prostredí Súľovských skál sme odohrali prvý zápas turnaja Coca Cola Cup so Súľovom, ktorý sme vyhrali 10:0. Reprezentácia školy podala výborný výkon
– Adrián Fapšo 9.A, Michal Škatuliak 9.C, Lukáš Domanický 9.C, Samuel Hulín 9.C, Kamil Náležinský 8.B, Ján Majchrák 7.A, Tomáš Kuruc
8.B, Vladimír Komorovský 8.B, Peter Cúg 9.A, Jozef Bohdal 9.A, Damián Cesnek 9.A, Pavol Mičech 9.A, Samuel Lieskovský 9.C.
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu, Žilina (2.10.2015): v silnej konkurencii za krásneho počasia sa na Hájiku konali MO v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ. Najlepšie umiestnenie získal D. Cesnek, ktorý dobehol na 3. mieste.
Sever proti Juhu (6.10.2015): tohto športového podujatia sa zúčastnili chlapci 5. až 9. ročníka. Súťažili v malom futbale. Na Severanov
a Južanov sa rozdelili podľa bydliska. Výborná atmosféra, zdravá súťaživosť, trochu smútku z prehry, radosť z víťazstva. Toto sme mali možnosť vidieť na tomto 5 hodinovom futbalovom maratóne. Konečný výsledok: Sever – Juh 18:24.
Futbal dievčatá, Lietavská Lúčka (16.10.2015): turnaja sa
zúčastnili školy ZŠ Rajec, ZŠ Lietavská Lúčka, DC Lietavská Lúčka, ZŠ
Zaymusa, Žilina, ZŠ Jarná, Žilina. Reprezentácia školy odohrala výborné zápasy a skončila na peknom 2. mieste – Tamara Husárová 9.B,
Viktória Hromadová 9.B, Dominika Kurucová 9.B, Magdaléna Ťažká
9.B, Nikola Úradníková 9.A, Viera Babčanová 9.B, Lucia Šušová 9.C,
Lucia Šimenková 9.B.
Beh 17. novembra (4.11.2015): už tradične sa zúčastňujeme tohto
športového podujatia. Najlepšie sa opäť umiestnil Damián Cesnek, ktorý dobehol na 4. mieste.

Vianočný turnaj vo futsale, Rajecké Teplice (16.12.2015): na tomto turnaji zaznamenali žiaci našej školy veľmi presvedčivé víťazstvo,
čím sme obhájili minuloročný titul. Postupne sme porazili mužstvá ZŠ
Rajecká Lesná 12:0, ZŠ Rajecké Teplice 5:2 a KSŠ Rajec 6:2. Za školu
súťažili – Adrián Fapšo 9.A, Michal Škatuliak 9.C, Lukáš Domanický
9.C, Peter Cúg 9.A, Jozef Bohdal 9.A, Giuliano Salandra 9.C, Kamil Náležinský 8.B, Ján Majchrák 7.A, Vladimír Komorovský 8.B, Filip Jakubko
9.C.
Veľkonočný volejbalový turnaj (22.3.2016): každoročne si pred
Veľkou nocou žiaci deviateho ročníka zmerajú sily vo volejbale zmiešaných skupín (3 dievčatá,3 chlapci) herným systémom každý s každým.
Tohtoročný turnaj bol opäť plný bojovnosti a pravej športovej rivality.
Víťazstvo si vybojovali žiaci 9.A, na druhom mieste skončila 9.B a na
treťom 9.C.
Vybíjaná mladších žiačok (5.5.2016): dlhoročnou tradíciou na našej škole je vybíjaná mladších žiačok. Zúčastňujú sa ho družstvá z okolitých škôl: ZŠ Rajecké Teplice, ZŠ Rajecká Lesná, KSŠ Rajec. Systém
hry je každý s každým dvakrát 10 minút. Turnaj bol ukážkou radosti z víťazstva i sklamaním z prehry. Žiačky našej školy vyhrali všetky zápasy a
celý turnaj tak zaslúžene vyhrali.
Pohár Rajeckej doliny vo florbale, Rajecké Teplice (18.3.2016):
nové športové podujatie sa stretlo s veľkým záujmom. Turnaja sa zúčastnilo osem družstiev. Družstvá boli vylosované do dvoch štvorčlenných skupín. Po vynikajúcej hre naši žiaci vyhrali skupinu a vo finále sa
stretli so ZŠ Podhorie. Finále vyhrali 4:1 a stali sa tak celkovými víťazmi.
Víťazné mužstvo – Ján Majchrák 7.A, Patrik Úradník 7.A, Marko Veselý
7.B, Vlado Komorovský 8.B, Jakub Ščibran 8.B, Marek Galia 7.C, Leo
Dávidík 7.C.
Minifutbalový turnaj, Lietavská lúčka (26.5.2010): Turnaj na novovybudovanom ihrisku mal štyroch účastníkov, z toho dvoch z Českej
republiky. Hrací systém každý s každým rozhodol o našom zaslúženom
víťazstve (Samuel Hulín 9.C, Adrián Fapšo 9.A, Giuliano Salandra 9.C,
Michal Škatuliak 9.C, Lukáš Domanický 9.C, Peter Cúg 9.A, Jozef Bohdal 9.A, Ján Majchrák 7.A, Pavol Mičech 9.A).

POHÁR RAJECKEJ DOLINY VO FLORBALE 2016
COCA-COLA Cup, Strážov (10.11.2015): ako víťazi sme postúpili
do ďalšieho kola Coca Cola Cupu. V Strážove na umelej tráve sme sa
stretli so ZŠ Podhorie a KSŠ Rajec. Po výbornom výkone sme porazili
ZŠ Podhorie 11:0 a KSŠ 4:1. V tabuľke sme obsadili 1. miesto. Víťazný
tím: Giuliano Salandra 9.C, Adrián Fapšo 9.A, Michal Škatuliak 9.C,
Lukáš Domanický 9.C, Samuel Hulín 9.C, Kamil Náležinský 8.B, Ján
Majchrák 7.A, Tomáš Kuruc 8.B, Vladimír Komorovský 8.B, Peter Cúg
9.A, Jozef Bohdal 9.A, Damián Cesnek 9.A, Pavol Mičech 9.A, Samuel
Lieskovský 9.C.
Vybíjaná dievčat, Lietavská Lúčka (20.11.2015): ďalšie prvenstvo
zaznamenali naše žiačky na turnaji v Lietavskej Lúčke za účasti 4. družstiev. Po vynikajúcich výkonoch celého družstva naše žiačky skončili na
1. mieste – Gabriela Brezániová 8.C, Petra Beňová 8.B, Michaela
Dietrichová 8.B, Sofia Doležílková 8.C, Natália Straňanková 7.B, Táňa
Súkeníková 7.B, Denisa Vysoká 7.B, Nikola Tepličancová 7.A, Dominika Mičechová 6.C, Valéria Martinková 8.A.
Športový deň dievčat (8.12.2015): zúčastnili sa ho žiačky 5. až 9.
ročníka. Dievčatá 5. a 6. ročníka súťažili vo vybíjanej a žiačky 7. a 8. ročníka v basketbale. Milé podujatie plné bojovnosti a radosti, pravá športová atmosféra, fair-play, to bol 5 hodinový športový deň dievčat.

MINIFUTBALOVÝ TURNAJ 2016
Beh do Strečnianskych schodov (26.5.2016): už tradičného podujatia sa vo veľmi silnej konkurencii zúčastnil a celkovo obsadil 5. miesto Damián Cesnek.
Beh olympijského dňa (21.6.2016): tieto bežecké preteky boli rozlúčkovým podujatím so základnou školou pre nášho žiaka Damiána
Cesneka (9.A). Teší nás, že v tomto behu skončil ako víťaz.
Mgr. Ľubomír Majerčiak, Mgr. Jana Veselá, ZŠ Lipová
3x foto: archív ZŠ
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VYDARENÝ VSTUP FUTBALISTOV DO SEZÓNY
Na futbalistov FK Rajec čakal už na konci júla ostrý štart nového ročníka V. ligy Stredoslovenského futbalového zväzu. Pred začiatkom ligovej súťaže však naši hráči odohrali taktiež zápas prvého kola Slovenského pohára vo futbale, v ktorom im žreb pridelil súpera z tretej najvyššej súťaže TJ Tatran Krásno nad Kysucou.
FK Rajec – TJ Tatran Krásno nad Kysucou 0:3 (0:1)
Góly: 15. Labuda, 56. Pagáč, 88. Boris
Hostia boli veľkým favoritom duelu, no Rajec nebol ďaleko od toho,
aby sa dostal do vedenia, keď mal veľkú šancu Martin Kordiš, no vychytal ho brankár Lastovica. Hostia sa následne dostali do vedenia zásluhou Daniela Labudu. Neskôr šance nevyužili ani Dominik Rybár a Ján
Janík. To súper potrestal v 56. minúte, kedy sa zásluhou Dominika
Pagáča dostal do vedenia 2:0. Iskierka nádeje pre nás vzplanula v 73.
minúte, keď videl druhú žltú kartu Vladimír Harman a hostia dohrávali
v desiatich. Namiesto toho, aby to ale Rajec využil na návrat do zápasu
pri snahe o vsietenie aspoň čestného úspechu sa otvorila obrana pred
Máriom Borisom a ten upravil na konečných 3:0.
Po tomto zápase sa Rajec mohol už naplno koncentrovať iba na ligovú súťaž. Pred prvým zápasom mal už tréner Michal Drahno k dispozícií dvojicu posíl – Petra Hájeka a Erika Kašubu. Okrem nich na súpiske figurovala taktiež dvojica dorastencov Andrej Vereš a Samuel Dubeň, ktorí odohrali prvé súťažné minúty v áčku Rajca.

presadil Ladislav Person. Druhý polčas bol značne nervózny k čomu
prispeli hlavne domáci, ktorí sa venovali viac verdiktom rozhodcu ako
hre a vyburcovali tým aj domácich divákov. Rajec mal niekoľko šancí, na
to, aby zápas zlomil. Nepodarilo sa to Dominikovi Rybárovi ani Erikovi
Kašubovi, takže z toho bola dráma až dokonca. V závere náš tím opäť
podržal výborný brankár a z protiútoku premiérovým gólom za áčko
uzavrel na konečných 1:3 Samuel Dubeň.
FK Rajec – FK Predmier 3:2 (2:1)
Góly: 5.a 80. Kordiš, 29. Hájek – 36. Bajza, 84. R. Bačík
V prvom zápase na domácom ihrisku Rajec privítal neobľúbeného
súpera s Predmiera, ktorého túžil konečne zdolať. Pred zápasom sa
stala jedna významná vec – do zostavy sa po disciplinárnom treste vrátil
Martin Kordiš. Ako sa neskôr ukázalo práve on bol ústrednou postavou
tohto duelu. Skóre otvoril už v 5. minúte. Na jeho gól nadviazal hlavičkou
po rohovom kope v 29. minúte Peter Hájek. V 36. minúte však stratil
loptu v strede ihriska Tomáš Hollý, ktorého o ňu obral Marek Bajza, ktorý
prešiel domácou obranou a brankárovi nedal šancu. Pred druhým polčasom tak bolo všetko aj naďalej otvorené. Zdalo sa, že druhý gól Martina Kordiša, ktorý prišiel v 84. minúte prinesie kľud na domáce kopačky a
Rajec sa bude tešiť z troch bodov bez stresu v záverečných minútach.
Všetko však napokon bolo inak, keď sa už v 84. minúte zblízka presadil
Róbert Bačík a na hráčov aj divákov, tak čakal nervózny záver stretnutia. Rajec si však napokon najtesnejšie víťazstvo ustrážil.
Momentálne sú naši muži zo siedmymi bodmi na 1. mieste v tabuľke, čo sa však ešte môže zmeniť, keďže sú naplánované dohrávky
dvoch zápasov tretieho kola, ktoré sa nehrali v pôvodnom termíne pre
nespôsobilý terén.
DORAST
Dorastenci už taktiež majú za sebou prvý súťažný zápas. Na domácom ihrisku privítali v daždivom počasí súpera z Oščadnice. A hoci vyhrávali zásluhou Petra Cúga 1:0, zápas sa nakoniec skončil remízou
1:1. Čo môže našich dorastencov mrzieť, pretože si vypracovali veľké
množstvo dobrých príležitostí, ktoré však nedokázali gólovo zakončiť.
ŽIACI

FK RAJEC PROTI ŠK ČIERNE
ŠK Čierne – FK Rajec 1:1 (1:1)
Góly: 5. Staňo – 20. Rybár
Prvý ligový zápas odohrali naši futbalisti na ihrisku v Čiernom, kde
chceli jednoznačne bodovať po tom, čo im na tomto ihrisku nevyšiel jeden z posledných zápasov minulej sezóny. Zápas však pre nich nezačal
šťastne. Už v 5. minúte otvoril skóre domáci Peter Staňo. O chvíľu na to
mohol navýšiť náskok Čierneho Roman Baláž, no jeho nájazd perfektne
vychytal Matej Fraštia. Potom už prišli veľké chvíle Rajca. Znížiť mohol
najskôr Vereš, no trafil len brankára. Následne sa však z pravej strany
po krídle dostal až pred bránu Dominik Rybár a nechytateľnou ľavačkou
do šibenice prekonal brankára Krišicu. Rajec bol do konca prvého polčasu výrazne aktívnejší, no dostať sa do vedenia sa nám do prestávky
nepodarilo, hoci veľkú príležitosť mal hlavne Erik Kašuba, ktorý netrafil
poloprázdnu bránu. V druhom dejstve sa hra viac vyrovnala, no Rajec
mal opäť šance, tie však zneškodnil pozorný domáci brankár, a tak sme
si po tomto zápase do tabuľky pripísali iba bod.

Žiaci sa predstavujú od tejto sezóny v III. lige starších a mladších
žiakov. V prvom zápase na našom ihrisku privítali súpera z Rakovej.
Starší žiaci vo vyrovnanom zápase napokon ťahali za kratší koniec, hoci
neboli horším tímom. Pri prehre 2:4 sa strelecky presadili Kamil Náležinský a Michal Hudek. Mladším žiakom chýbalo v zostave niekoľko opôr, a
to sa prejavilo aj na výsledku ich merania síl. Po dobrom prvom polčase,
po ktorom bol stav 1:3 nakoniec podľahli svojmu súperovi 1:9. Jediný
gól Rajca zaznamenal Dávid Vráb.

TJ Slovan Skalité – FK Rajec 1:3 (1:2)
Góly: 26. Krčmárik – 9.Šimun, 38. Person, 90+. Dubeň
Aj druhý ligový zápas odohral Rajec na ihrisku súpera tentoraz
v Skalitom. Tentoraz sa zápas začal lepšie pre nás. V 9. minúte sa totiž
po centri Dominika Rybára hlavou presadil Michal Šimun. V 26. minúte
však ušiel pozornosti hosťujúcej obrany domáci Juraj Krčmárik a zočivoči Matejovi Fraštiovi sa mu podarilo vyrovnať. Rajec sa však ešte pred
prestávkou dostal späť do vedenia, keď sa v šestnástke opäť hlavou

MLADŠÍ ŽIACI V SÚBOJI S RAKOVOU
Robo Michalec
2x foto: archív FK
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A teraz už poďme k našej obľúbenej druhej
augustovej sobote. Už 33 rokov majú Rajčania
v tento deň veľký sviatok, a to všetko vďaka
Rajeckému maratónu a tradičnému jarmoku,
ktoré spolu tvoria absolútny fenomén v bežeckých podujatiach nielen na Slovensku. Je uká-

ka, beh.sk, behame.sk a ďalší... Obrovská
vďaka patrí našim sponzorom, ktorí sa na organizovaní podieľali finančne. Bez ich podpory by sme podujatie nemohli zorganizovať a
nemohli by sme napr. odmeniť viac ako 70 pretekárov vo všetkých kategóriách – Intersport,
Nadácia Kia motors Slovakia, Slovenská sporiteľňa, Kofola, Prvá stavebná sporiteľňa, Renesco, Birell, Ross, Vinuta, MZ Pneu, Proreco,
PCI, BASF, Kompava, ZVL Slovakia, Agroregion Rajec, Dolkam Šuja, Benela, Skalka, Perwoll, META-GAS a mnohí ďalší. Veľmi pekne
ďakujeme aj Peťovi Saganovi, ktorého považujeme tak trochu za nášho rodáka. Myšlienka
Rajeckého maratónu ho nadchla natoľko, že
sa nás rozhodol propagovať, pozdravil nás a
zaželal dobré výkony a zábavu v dvoch videách, ktoré videli tisícky ľudí na internete a napokon aj všetci fanúšikovia na veľkoplošnej
obrazovke, keď Peťo slávnostne odštartoval
celé podujatie. No a napokon ĎAKUJEME
vám, drahí fanúšikovia z Rajca a okolia. Bez
vás by to nemalo zmysel. Ďakujeme, že ste si
o hodinku privstali a prišli na štart o 9. hodine.
Ďakujeme, že ste prišli na námestie a strávili
tam toľko času. Ďakujeme, že ste svoje autá
parkovali tak, aby neobmedzovali plynulosť
pretekov. Ďakujeme, že ste si svoju cestu naFoto: S. Kalma
plánovali tak, aby ste nemuseli ísť smerom do
Čičmian alebo Rajeckej Lestohto dňa. Do Rajca opäť zavínej. Ďakujeme, že ste prihlásili
talo okolo 1000 pretekárov z 11
svoje deti na detské behy a
krajín sveta a ďalších niekoľko
všetky štartové čísla sa nám
tisíc fanúšikov ich povzbudzominuli veľkou rýchlosťou. Ďavalo na námestí aj v okolitých
kujeme, že ste tak veľmi poudedinkách. Tým, že každý do
žívali svoje dlane a hlasivky a
toho vložil niečo zo seba, môopäť ste vytvorili atmosféru,
žeme aj tento rok konštatovať,
ktorú sme zatiaľ inde nenašli a
že Rajecký maratón bol fanpre ktorú sa sem každoročne
tastický. Bez podpory a pomovracia obrovské množstvo
ci by však takáto akcia jednopretekárov, lebo túto „drogu“
ducho nebola uskutočniteľná,
chcú zažiť znova. Ďakujeme,
preto nám dovoľte, aby sme
že neustále môžeme cítiť vatento priestor využili aj na vyjašu vrelú podporu. No a napodrenie našej vďaky. V prvom
kon ďakujeme aj všetkým dorade ďakujeme Mestu Rajec,
brovoľníkom, regulovčíjeho pracovníkom a primátorokom, občerstvovačom,
vi Ing. Jánovi Rybárikovi. Za VÍŤAZ RAJECKÉHO MARATÓNU zdravotníkom, policajtom,
NEBIL OTMAN (MAĎARSKO)
poskytnutie priestoru, za vývojakom aj všetkým ostatborne vyskladaný program až
ným členom a sympatizando skorého rána, za podanú pomocnú ruku a
tom Maratón klubu Rajec. Tento viac ako 200
finančnú podporu. Ďakujeme našim mediálčlenný tím ľudí na čele s riaditeľom Palom Uhnym partnerom, vďaka ktorým bol Rajecký
lárikom, ktorému patrí osobné ĎAKUJEME,
maratón viditeľný už mesiace pred jeho konaspolu vytvoril krásne dielo, na ktoré môžeme
ním na billboardoch, sociálnych sieťach, webyť právom hrdí. Už teraz sa tešíme na 12. aubových stránkach, v éteri rádií aj na stránkach
gust 2017 a 34. ročník Rajeckého maratónu.
periodík – MY Žilinské noviny, Žilinský veDúfam, že si ho prídete užiť spolu s nami.
-jrčerník, Beta rádio, rádio Rebeca, TV Severžkou toho, že keď sa stretne ochotná partia so
zápalom pre dobrú vec, dokážu vytvoriť výnimočné podujatie, ktoré aj naoko malé mestečko posúva do svetového povedomia. 13. august bol istým spôsobom jubilejný. Už 33. ročník maratónu z Rajca do Čičmian, prvú dekádu sláviaci polmaratón s obrátkou v Rajeckej
Lesnej a 12. ročník inline polmaratónu, ktorý
bol zároveň Majstrovstvami Slovenska v tejto
disciplíne, to všetko prispelo k výnimočnosti

inzercia

Predtým, ale úspechy na iných ako domácich pretekoch. Rajčania pobehali počas leta
okolo 20 rôznych športových podujatí. 2. júla
Janka Pialová zdolala
Beh cez Mojtínske vŕšky, kde na 10 km trati
obsadila 3. miesto v kategórii. Bežecká liga pokračovala VII. ZK – Cooperovým testom alebo ľudovo dvanásťminútovkou. Najviac odbehol Jožko Straňanek
– 3,191 km a skončil tak
3. v kategórii. Peťo Uhlárik s 3,222 km obsadil vo svojej kategórii dokonca striebro. Fantastický výkon podal 16. júla opäť Jožko Straňanek, ktorý sa zúčastnil
populárnych a náročných pretekov Oravaman – 1 km plávania, 37 na bicykli a 14 bežeckých zvládol v čase 3:41:41, za čo si vyslúžil
skvelé 2. miesto. V predposledný júlový víkend Janko Piala vycestoval do Lučenca –
Ipeľský beh, 6,5 km trať, čas 0:22:45 a krásne
2. miesto v celkovom poradí. 29. júla sa konal
medzi ľuďmi mimoriadne obľúbený Žilinský
večerný beh. Rajčania ho poctili početnou
účasťou a bolo ich vidno. Domča Vanáková
získala na 8,2 km trati prvenstvo v kategórii a
na premiérovej 14 km inline trati si striebro
v celkovom poradí vybojoval Peťo Uhlárik.
A okrem toho treba určite spomenúť aj Slovenský pohár v triatlone, na ktorom Janči
Zmrhala aj Janko Kavec zbierajú svojimi
umiestneniami v popredných priečkach cenné
body v rámci klubu.

BEŽECKÉ ZVESTI MARATÓN KLUBU RAJEC

Foto: archív MK

Letné prázdniny sú definitívne za nami,
decká sú späť v školách a pracujúci ľud mal
aspoň na chvíľu možnosť prerušiť rutinu zamestnania a oddychovať niekde „pod palmami“. Takýto čas je ako stvorený aj na športové
aktivity, keď človek nemusí riešiť vrstvy oblečenia, ale jednoducho vybehne do slnkom zaliatej krajiny. Júl a august býva doslova posiaty
bežeckými podujatiami a mnohé z nich navštívili aj členovia Maratón klubu Rajec. Svoje
pevné miesto má medzi nimi aj rajecký športovo-kultúrny sviatok, ktorý si v tomto článku
vďaka svojej jedinečnosti zaslúži určite najviac priestoru.
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RAJČAN 9/2016

DEŇ OTCOV V MATERSKEJ ŠKOLE
Materská škola na Mudrochovej ulici v Rajci zorganizovala 17. júna
Deň otcov, ktorý sa uskutočnil vo farskej záhrade. Deti si spolu so svojimi otcami zasúťažili v štyroch súťažiach, a to – preťahovanie lanom,
skákanie vo vreci, hádzanie farebných kruhov na tyče a preteky vo fúrikovaní. Za každú súťaž dostali deti na ruku inú pečiatku. Potom sa občerstvili sladkými dobrotami, či už koláčikmi, lízankami alebo cukríkmi.
Nasledovalo kupovanie lístkov do tomboly. Predali sa všetky lístky do
jedného. Následne si rodičia mohli opiecť so svojimi ratolesťami špekáčiky, slaninku alebo inú pochúťku, ktorú si so sebou priniesli. Kto nemal
so sebou nič, opiekol si špekáčiky od sponzorov. Každý otec dostal na
pitie pivo, ktoré bolo taktiež od sponzorov. Po výbornom jedle sa vyhlasovala tombola. Každá rodina mala dva lístky, teda vyhrala dve ceny.
Hlavnou cenou bola poukážka do saunového sveta pre 4 osoby na 3 hodiny do Afrodity v Rajeckých Tepliciach. Vyhrala ju pani Zuzana Ďurišová. Ďalších 6 cien boli poukážky pre 2 osoby na 3 hodiny do saunového
sveta. Druhú cenu taktiež vyhrala prvá výherkyňa. Srdečne blahoželáme všetkým výhercom a prajeme im, aby si v zdraví užili svoje výhry. Na
záver si deti zatancovali na detskej diskotéke.
Foto: archív MŠ

SPOLOČENSKÁ RUBRIKA
Jubilanti – september 2016
65 rokov
Jarmila Jantoščiaková
Ladislav Pekara
Adela Dúbravková

82 rokov
Viktor Hajster

70 rokov
Anna Veselá
Michal Macák

86 rokov
Štefan
Višňovský

75 rokov
Marta Hromadová
Mária Štaffenová
Mária Kavcová
Jozef Molek
Štefan Dudík

90 rokov
Pavol Šimko

Srdečne blahoželáme!

Narodili sa
Dávid Fusko – jún
Dávid Kamenský – jún
Timea Veselá – jún
Rebeka Rakovanová – júl
Marko Jasenovec – august
Hlavnou organizátorkou akcie bola p. učiteľka Bc. Zuzana Pekarová. S prípravou tohto úžasného dňa jej pomáhali p. učiteľky: Bc. Erika
Albertová, Bc. Radka Brosová, Bc. Veronika Halková, Soňa Pialová,
Alena Tabačková, Mgr. Bc. Lenka Šujanská a pani upratovačky Majka
Krajčoviechová a Monika Pekarová.
Veľká vďaka patrí všetkým rodičom, sponzorom a všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom podieľali na tomto skvelom, vydarenom dni, a
samozrejme, ďakujeme aj za zapožičanie farskej záhrady a Pastoračného centra, kde sa celá akcia uskutočnila. Sponzori: Furond – F. Ondrejka, Kníhkupectvo v radnici, Bytový textil – I. Stehlíková, JMF Unimix
– M. Fabanová, Kvetinárstvo Kvety Tulip, Kofola, a. s., Hostinec Kristínka – K. Pialová, KIK Rajec, Kúpele SPA Aphrodite, Rajecké Teplice, Cukráreň Júlia v Rajci, Lekáreň na námestí – PharmDr. P. Smieško, Pekáreň Ďuroška, rodičia.

Mgr. Bc. Lenka Šujanská, MŠ Mudrochova

SENIORI
VARILI GUĽÁŠ

Zosobášili sa
Petra Smiešková a Jan Eis – 9.7.2016
Ivana Čerňanská a Michal Mazák – 16.7.2016
Bc. Radka Brosová a Peter Buday – 22.7.2016
Martina Vanáková a Ján Sobek – 27.8.2016

Opustili nás
Štefan Tepličanec 1956 – 8.8.2016
Magdaléna Huljaková 1934 – 16.8.2016
Uverejnené so súhlasom menovaných osôb a rodinných príslušníkov

Klub dôchodcov – denné
centrum v rámci svojej činnosti pozval seniorov na spoločné stretnutie, ktoré sa uskutočnilo 12. júla. Stretnutia sa
členovia zúčastnili v hojnom
počte.
Po úvodnom privítaní
predsedom klubu sme vyhodnotili poslednú akciu. Nasledovalo občerstvenie, ktoré
pripravili samotní seniori a
bol ním kotlíkový guľáš. Seniori si ho veľmi pochvaľovali
a kuchárov chválili za to, že
ho navarili dobrý. Nechýbali
ani blahoželania jubilantom a
oslávencom, ktorých bolo
v minulých dňoch veľa, a tak
bolo v kolektíve veľmi veselo.
Príjemnú atmosféru dopĺňala
hudobná skupina Kvanto.

Seniori sa veľmi dobre bavili.
Tí, ktorí mohli tancovali tí,
ktorí nie, tak spievali. V skupinkách sa veselo diskutovalo, preberali sa príhody, trápenia, bolesti, ktoré seniorov
stretávajú.

Seniori sa rozchádzali
spokojní v očakávaní ďalšieho spoločného stretnutia.
Štefan Pecho, predseda
Klubu dôchodcov – DC, Rajec
2x foto: P. Rýpal
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